
Wzór umowy 
 

Zawarta w dniu …………………. r., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 6,  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” w imieniu którego działa:  
Dyrektor – Bernadeta Smuda 
a 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  w imieniu którego działa: 
………………………………………………………………………………… 
o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 1300 paczek  żywnościowych dla klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zgodnie ze złożoną ofertą z 
dnia  ………………………., która stanowi integralną część umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawca przygotuje 1300 sztuk paczek żywnościowych w skład każdej paczki 

wchodzić będzie.  

Lp Wyszczególnienie j/m Ilość 

1. Cukier 1 kg szt. 1 

2 Herbata „SAGA” ekspresowa 90 saszetek szt. 1 

3 Kawa inka karton 150g szt. 1 

4 Herbata rozpuszczalna zapas 300 g szt. 1 

5 Makaron świderki Lubella 500 g szt. 1 

6 Konserwa turystyczna 300 g WD  szt. 1 

7 Margaryna Delma Ekstra 450g szt. 1 

8 Serki topione Lactima krążek szt. 1 

9 Krem orzechowo-kakaowy Bomilla 400 g   szt. 1 

10 Pierniki w czekoladzie „SKAWA”  250 g szt. 1 

11 Czekolada mleczna Wedel 100 g  szt. 1 

12 Olej roślinny 0,5 l szt. 1 

13 Kakao Puchatek torba 300 g szt. 1 

14 Figurka Mikołaja 30 g z Goplany szt. 1 

15 Paprykarz 300 g  szt. 1 

16 Sokołów pasztet tradycyjny 160 g szt. 1 

17  Makrela w pomidorach 170 g szt. 1 

18 Konserwa golonkowa Krakus 300 g szt. 1 

19 Ser Gołda Plastry 150g szt. 1 

2. Każda paczka zostanie spakowana w jedną reklamówkę z motywem świątecznym. 
3. Paczki  żywnościowe Wykonawca dostarczy w dniu 21.12.2015 r. do godz: …………………… 

do  Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 w 
Starogardzie Gdańskim. 

 
 



§ 3 
1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto: ………………  złotych 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………) 
2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. 
3. Zapłata należności nastąpi po wykonaniu zamówienia i dostarczeniu faktury. 
4. Zapłata faktury nastąpi  w terminie do 14 dni. 

 
§ 4 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 5 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za nie dotrzymanie terminu dostawy, 10 % wartości umowy brutto za każdy dzień 

opóźnienia; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w 

wysokości 20 % ceny ofertowej brutto.  

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
      WYKONAWCA                                                                                             ZAMAWIAJĄCY 

  

 


